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چکیده :استفاده همزمان از کلیدهای جداکننده و منابع تولید پراکنده ،میتواند تأثیر درخوور تووجهی در بهبوود قابلیوت اطمینوان
شبکه توزیع داشته باشد .همچنین ،بهرهبرداری از این نوع منابع در شبکه توزیع ،میتواند نقش موؤثری در کواهش تلفوات بوا ی
سیستم توزیع ایفا کند .در این مقاله ،روشی به منظور جایابی همزمان این تجهیزات برای رسیدن به اهداف کاهش تلفات تووان و
بهبود قابلیت اطمینان سیستم با در نظر گرفتن قیود فنی شبکه ارایه میشود .در این راستا ،تابع هدف پیشنهادی مبتنی بور سوود و
هزینه ،شامل هزینه نصب و نگهداری و منافع ناشی از این تجهیزات ،معرفوی شودهاسوت .همچنوین ،در طور پیشونهادی ،جنبوه
تغییرپذیری میزان بارهای شبکه با زمان نیز لحاظ شدهاست .برای حل مسأله مکانیابی مورد نظر از الگوریتم ژنتیکی استفاده شده
که با معرفی عملگرهای تکمیلی و جدید در همگرایی آن تسریع شدهاست .نتایج حاصل از پیادهسازی روش پیشنهادی مبتنی بور
الگوریتم ژنتیک بهبود یافته بر روی شبکه آزمایش  33شینه استاندارد  ،IEEEکاربردی بودن و کارایی این روش و توأثیر اسوتفاده
از مدل بار دقیقتر را نمایان میکند.
واژههای کلیدی :الگوریتم ژنتیک بهبودیافته ،بار چند سطحی ،تولید پراکنده ،جایابی ،کلیدهای جداکننده.

 -1مقدمه
1

قابلیت اطمینان سیستم قدرت مسوأله مهموی اسوت کوه
توجه پژوهشگران زیادی را به سوی خود جلب کرده است.
تعداد خطاها در شبکه توزیع در مقایسه با سایر بخوشهوای
تاریخ ارسال مقاله1392/10/1 :
تاریخ پذیرش مقاله1394/10/07 :
نام نویسنده مسئول :مجید شهابی
نشانی نویسنده مسئول :ایران  -بابل -دانشگاه صنعتی نوشیروانی
بابل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شبکه قدرت در خور توجه است .با بهکار بوردن تجهیوزات
1

2

کلیدزنی نظیر سکسیونرها  ،بریکرها و کلیودهای بازبسوت

3

به همراه منابع تولید پراکنده ،)DG( 4میتوان زموان بازیوابی
بارهای خاموش شده را کاهش داد .در نتیجه این امر قابلیت
اطمینان سیستم افزایش مییابد .عالوه بر ایون ،حضوور DG

در شبکه توزیع ،میتواند به کاهش تلفات و بهبوود پروفیول
ولتاژ کمک کند .با توجه به با بودن هزینه ایون تجهیوزات،
باید با مکانیابی مناسب ،میزان بهرهمندی از مزایای آنهوا را
به حداکثر رساند [.]3
از مهمترین روشهای حل مسایل جایابی مویتووان بوه
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روشهای بر مبنای الگوریتمهای تکاملی اشاره کرد .در [،]4
مسأله مکانیابی بهینه چنودین  DGبوا اسوتفاده از الگووریتم
ژنتیک حل شدهاست .از یوک توابع هودف سواده بورای بوه
حداقل رساندن تلفوات تووان اکتیوو در کنوار رعایوت قیوود
مفروض استفاده شدهاسوت .در [ ،]2روشوی بورای جایوابی
بهینووه  DGدر شووبکههووای توزی وع بووا اسووتفاده از الگوووریتم
بهینهسازی اجتماع ذرات شبه تکاملی 5ارایوه شودهاسوت .در
[ ،]5از الگوریتم اتحاد 6بورای مکوانیوابی بهینوه کلیودها در
شبکه توزیع با حضور  DGاستفاده شدهاست .جایابی بهینوه
تجهیزات کلیدزنی با هدف حداقلسازی خاموشی مشتری و
هزینه نصب کلیدها ،با استفاده از الگوریتم سیستم ایمنوی در
[ ]6انجام گرفته است.
به منظور برخورداری از دو مزیت کاهش تلفات و بهبود
قابلیت اطمینان در شبکه توزیع ،میتوان همزمان از کلیدهای
جداکننده و DGها استفاده کرد .در ایون حالوت DGهوا بوه
همراه کلیدهای جداکننده میتوانند در هنگام وقوع عیب ،بوا
تشکیل جزایر عمدی به تأمین قسمتی از بارها اقدام کنند .در
چنین شرایطی ،بحث جایابی همزمان کلیدهای جداکننوده و
DGها مطر میشود .در برخی از مطالعات مکوان DGهوا
ثابت در نظر گرفته شده و صرفاً جایابی کلیدها انجام گرفتوه

 -2مدلسازی و فرمولبندی مسأله
با توجه به این نکته که در تعیین تابع هدف ،مدل بار به
طور مسوتقیم تأثیرگوذار اسوت ،در ابتودا مودل بوار تشوریح
میشود .پ

از آن به بیان تابع هدف پرداخته میشود.

 -1-2مدل بار متغیر با زمان
7

این مدل بار از منحنی تداومی بار بهدست مویآیود .در
طر پیشنهادی ،بار شبکه در هر سال به چند سطح تخموین
زده میشود .برای تخمین بار سالیانه شبکه به چند سطح ،از
ضرایب توزیع بار استفاده میشوود .ایون ضورایب در واقوع،
نسبت بار هر پله تخمینی به پیک بار شبکه را نشان میدهد.
در شکل ( )1یک مدل بار چند سوطحی بوا تقریوب منحنوی
تداومی بار به پنج سطح نشان داده شدهاست.
شاخصهای تابع هودف بوا در نظور گورفتن مودل بوار
چندسطحی برای هر نقطه بار دقیقتر محاسبه میشود .عالوه
بر این ،این امکان وجود دارد که در شورایطی ،منوابع تولیود
پراکنده نتوانند بار پیک جزیره را تأمین کنند ،ولوی قوادر بوه
تأمین بار جزیره در بخش اعظم سال و در سطو پوایینتور
بار باشند.

است [ .]7در برخی دیگر از مطالعات مکان کلیدها ثابت در
نظر گرفته شده و مکان بهینه نصب DGها تعیین میشود [8
و  .]9در دستهای دیگر ابتدا مکان کلیدها ثابت در نظر گرفته
شده و مکان و اندازه بهینه DGها تعیین میشوود و سوپ ،
بر مبنای جوابهای تعیین شده برای اندازه و مکان DGهوا،
مکان بهینه کلیدها مشخص میشود [ .]10در [ ،]1جایابی و
ظرفیتیابی بهینه و همزموان منوابع تولیود پراکنوده و ادوات
حفاظتی با استفاده از ترکیب الگووریتم کلوونی مورچگوان و
تحلیل سلسله مراتبی با در نظر گرفتن مدل بار پیوک انجوام
گرفته است.
در روش پیشنهادی مقاله حاضر ،با حل مسوأله جایوابی
کلیودهای جداکننووده و DGهووا در یوک الگوووریتم واحوود و
بهطور همزمان ،میتوان هر دو مزیت کاهش تلفات و بهبوود
قابلیت اطمینان را در کنار حداقلسازی هزینهها تأمین کورد.
همچنین ،جنبه تغییرپذیری میزان بارهای شبکه با زمان با در
نظر گرفتن مدل بار چند سطحی لحاظ میشود.

شکل ( :)1مدل بار چند سطحی با پنج سطح

 -2-2تابع هدف
تابع هدف پیشنهادی برای مسأله جایابی همزمان  DGو
کلیدها ،به شکل کمینهسازی تفاضل هزینهها و منافع تعریف
میشود .در بخش هزینهها ،هزینه خرید و نصب تجهیزات و
همچنین ،هزینه مربوط به نگهداری و بهرهبورداری از آنهوا
لحاظ میشود .در بخش منافع ،درآمد تولید توان DGهوا در
کنار منافع حاصل از کاهش تلفوات و انورژی توامین نشوده

8

( )ENSدر نظر گرفته میشود .تابع هدف بوه شوکل رابطوه
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به منظور محاسبه مقدار  ENSاز روشی بر پایه مد خطا

( )1ارایه میشود.
Minimize Obj. Fun.= Costs- Benefits
) [ f instal  ( f M &O  EF1)]  [( f GenDG  EF1

()1

] ( Benefit ENS  Benefit loss )  EF 2
در ادامه ،بخشهای مختلف تابع هدف به تفکیوک بیوان

میشوند.
NS

N DG

i 1

i 1

i
i
f instal   Costinstal
_ DG   Costinstal_ S

که در آن NDG ،و  NSبه ترتیب تعداد DGهوا و تعوداد
i
i
 Costinstalبهترتیب
کلیدها هستند Costinstal_ DG .و _ S

هزینووههووای مربوووط بووه خریوود و نصووب  DGو کلیوود  iام
میباشند.

در نظر گرفته میشوود .بورای وقووع عیوب در هور یوک از
خطوط مقدار  ENSبا لحواظ توأثیر سواختار شوبکه ،وجوود
بریکر ،فیوزها و سکسیونرها ،همچنین ،امکان تغذیه بارهای
در نهایت ،با جمع کوردن ایون مقوادیر ENS ،کول سیسوتم
بهدست مویآیود [ .]11در دو حالوت بوا حضوور کلیودها و
DGها و در غیواب ایون تجهیوزات ،هزینوه  ENSمحاسوبه
میشود .در نهایت ،مقدار تفاوت این هزینهها برابر با منوافع
مربوط به کاهش ایون شواخص اسوت .بودینترتیوب منوافع
حاصل از کواهش  ENSبوا اسوتفاده از رابطوه ( )6محاسوبه
میشود.

 -2هزینه نگهداری و بهرهبرداری
NS

N DG

i 1

i 1

f M &O   Cost Mi &O _ DG  Cost Mi &O _ S

()3

خطا که در اینجا تنها عیب خطوط است ،به شکل جداگانوه

خاموش شده از منبع اصلی یا دیگر منابع ،محاسبه میشوود.

 -1هزینه خرید و نصب
()2

و تحلیل اثر آن استفاده میشود .در ابتدا هر یوک از مودهای

)  ENS
k

()6

k
base

 (ENS

k
ENS

N LL

Benefit ENS   Cost
k 1

k
 Cost ENSهزینه انرژی توأمین نشوده ()ENS
که در آن،

i
 Cost Mو  Cost Mi &O _ Sهزینووه
کووه در آن&O _ DG ،

k
 ENS baseمقدار  ENSدر سطح بوار  kام
در سطح بار  kام،

متوسط سا نه نگهداری و بهرهبورداری از  DGو کلیود  iام

و بدون حضور DGها و کلیودها و  ENSkمقودار  ENSدر

هستند.

سطح بار  kام و در حضور DGها و کلیدهاست.

 -3منافع حاصل از تولید توان منابع تولید پراکنده
N DG

()4

N LL

k
f GenDG   (Cost  EGen
) _ DGi
i 1

k
E

k 1

k
که در آن NLL ،تعداد سطو بوار CostEk ،و
EGen
_ DGi

ضوورایب اقتصووادی بووه منظووور محاسووبه ارزش فعلووی
تجمعی 9هزینهها و منافع سا نه استفاده مویشوود .ضورایب
 EF1و  EF2با روابط ( )7تا ( )10داده میشود [.]12
1  (ir1 ) EL

()7

1  ir1

بهترتیب قیمت انرژی الکتریکی در سطح بوار  kام و مقودار
متوسط انرژی تولیدی  i DGام در سطح بار  kام است.
 -4منافع حاصل از کاهش تلفات شبکه

1
1  iinf
ir1 

1  i 1  iint

()8

1  (ir2 ) EL

()9

1  ir2

N LL

()5

k
k
Benefit loss   Cost Ek  (Eloss
) _ base  Eloss
k 1

k
 Elossانرژی اتالفی سیستم در سطح بار
که در آن_ base ،

k
 Elossانرژی اتالفی سیستم در
 kام و بدون حضور DGها،

سطح بار  kام و در حضور DGهاست.
 -5منافع حاصل از کاهش انرژی تأمین نشده

EF1 

()10

EF 2 

)1  LG (1  iinf )  (1  LG

1 i
1  iint

ir2 

که در آن i ،نرخ بهره واقعی iinf ،نرخ تورم سوالیانهiint ،

نرخ بهره اسمی EL ،طول دوره مطالعه و  LGنرخ رشد بار
سالیانه است.
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استفاده شدهاست .الگوریتم ژنتیوک بور مبنوای ایوده تکامول

 -3-2قیود
در کنار تابع هدف ،قیودی هم در نظر گرفته میشود که
جواب نهایی نباید ناقض آنها باشد .این قیود عبارتند از:
 قید ولتاژ شینها

Vmin  Vi k  Vmax

()11
k

که در آن Vi ،ولتاژ شین  iام در سطح بار  kام Vmin ،و
 Vmaxبه ترتیب حداقل و حداکثر ولتاژ مجاز شینها هستند.
 قید جریان خطوط
i
max

()12

I I
k
i

در این رابطه  I ikجریان شاخه  iام در سطح بوار  kام و
i
 I maxحداکثر جریان مجاز شاخه  iام است.

 قید توان تولیدی DGها
()13

i
i
i
Pmin
 PDG
 Pmax

()14

i
i
i
Qmin
 QDG
 Qmax

()15

i
i
i
pf min
 pf DG
 pf max

i
i
i
 pf DGبووه ترتیووب توووان
 QDGو
 PDGو
در ایوون رابطووه

i
اکتیو ،توان راکتیو و ضریب توان  iامین  DGهستند.
Pmax

i
و
Pmin

بهترتیب حداکثر و حداقل توان اکتیوو  iاموین DG

داروینی و انتخاب طبیعی مطر شودهاسوت .ایون الگووریتم
روش بسیار خوبی برای حل مسائل بهینوهسوازی محسووب
میشود .یکی از علتهای برتری این الگوریتم این است که
برخالف بیشتر روشهای بهینهسازی ،هماننود برناموهریوزی
خطی و غیرخطی که الگوریتمهای تک مسیره هستند ،عمول
جستجو را از چند نقطه شروع کرده و به سمت پاسخ بهینوه
حرکت میکنود .از ایون رو در حول مسوائل پیچیوده بسویار
مناسب است .در روش پیشنهادی برای حل مسأله جایابی از
الگوریتم ژنتیک بهبود یافته که این بهبود توسط عملگرهوای
تکمیلی پیشنهادی بوده ،استفاده شدهاسوت .در اداموه شور
کامل آن آمده است.

 -1-3کدگذاری مسأله (تعریف کروموزوم)
کروموووزوم پیشوونهادی متشووکل از دو رشووته اسووت .در
رشته اول که مربوط به مکان نصب کلیدهاسوت ،بوه تعوداد
مکان کاندید برای نصب کلیدها اعداد صفر و یک بوه طوور
تصادفی تولید میشود .به بیانی دیگر ،ایون رشوته بوه شوکل
دودویی کدگذاری میشود .در رشته دوم اگور فورض شوود
جایابی برای سوه نووع  DGبوا انودازههوای مختلوف انجوام
میشود ،به تعداد مکان کاندید برای نصب DGها ،به شوکل

i
i
 Qminبوهترتیوب حوداکثر و
 Qmaxو
میباشند .همچنین،

تصادفی اعداد صفر ،یک ،دو و سه تولید میشود .همچنوین،

i
i
 pf maxو
حداقل توان راکتیو  iامین  DGهسوتند.
pf min

برای یک منبع  DGبوا سوه سوطح تولیود مختلوف بواز هوم

بووهترتیووب حووداکثر و حووداقل ضووریب توووان  iامووین DG

میتوان به همین شکل کدگذاری مسوأله را انجوام داد .ایون

میباشند.

رشته با اعداد صحیح کدگذاری میشود .بدینترتیب با کنوار

 قید ضریب نفوذ DG

()16

هووم قوورار گوورفتن رشووتههووای اول و دوم ،کروموووزومهووای
Nbus

N DG

جمعیت اولیه ایجاد میشود .شکل ( )2سواختار کرومووزوم

i 1

i 1

پیشنهادی را نشان میدهد.

 PDGi  K P   PLi

که در آن PDGi ،تووان اکتیوو تولیودی  i DGامPLi ،
توان اکتیو در نقطه بار  iام Nbus ،تعداد شوینهوای شوبکه و
 KPحداکثر ضریب نفوذ مجاز  DGاست.

 -3روش بهینهسازی
در این مقاله ،از روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیوک بورای
حل مسأله مکانیابی همزمان منابع تولید پراکنوده و کلیودها

شکل ( :)2ساختار کروموزوم پیشنهادی

 -2-3تابع برازندگی
در طی اجورای الگووریتم ،توابع برازنودگی بورای هموه
کروموزومها محاسبه میشود .مقدار محاسبه شده نشاندهنده
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شایستگی هور یوک از کرومووزومهاسوت .احتموال حضوور

 CVTو  CPTبهترتیب میزان تخطی از قیود جریان ،ولتواژ و

کروموزومهای شایستهتر برای تولید نسل بعدی بیشتر است.

ضریب نفوذ  DGاست.

با توجه به این که در این مسأله بهینهسازی حداقلسازی
مجمووع توابع هودف و

تابع هدف دنبال میشود ،معکوو

هزینه جریمه به عنوان تابع برازندگی در الگوریتم ژنتیک در
نظر گرفته میشود .تابع برازنودگی بوه شوکل زیور پیشونهاد
میشود.
()17

Ffitness  (Obj.Fun.  C penalty) 1

کووه در آن Obj. Fun. ،مقوودار تووابع هوودف و Cpenalty

میزان جریمه برای تخطی از قیود مسأله است.
محاسبه میزان جریمه تخطی از قیوود بوه ایون صوورت

 -3-3انتخاب
بوورای انتخوواب والوودین بوورای تولی ود نسوول جدیوود از
روشهای مختلفی استفاده میشود .در این مقاله ،بورای ایون
منظور از روش چرخ رولت 10استفاده شدهاست .عوالوه بور
این ،در هر تکرار تعدادی از بهترین عضوهای هر نسل بدون
تغییر به نسل بعد انتقال مییابند.

 -4-3عملگر تقاطع
در روش پیشنهادی ،عملگرهای تقاطع متفاوتی برای هر

است که در هر تکرار الگوریتم ،بورای هموه کرومووزومهوا،

کدام از رشتههای اول و دوم استفاده میشود .به منظور شر

قیووود مسووأله بررسووی موویشووود .در صووورتیکووه یکووی از

نحوه اعمال عملگر تقاطع برای رشته اول ،فورض مویشوود

کروموزومها این قیود را نقض کند ،جریموهای بورای آن در

شبکهای با یک شاخه اصلی و چهار شواخه فرعوی موجوود

نظر گرفته میشود .با استفاده از رابطه ( )18مقدار تخطوی از

است .در این صورت ،رشته اول به نواحی مشخصی شوامل

قید  iام ( )Ciقابل محاسبه است.

مکان کاندید برای نصوب کلیود روی شواخه اصولی ،شواخه

Ci  Cimin
()18

for

for Cimin  Ci  Cimax
for Ci  Cimax

 Cimin  Ci
 min
 Ci
CVi   0
max
 Ci  C i
 C max
 i

فرعی اول ،شاخه فرعی دوم ،شواخه فرعوی سووم و شواخه
فرعی چهارم تقسیمبندی مویشوود .عملگور تقواطع در ایون
رشته از چهار نقطه شکست که همان نقاط بین ایون نوواحی
میباشند ،انجام مویشوود .ابتودا یوک عودد تصوادفی ایجواد
میشود .این عدد تصوادفی نووع تقواطع شوامل تقواطع توک

در نهایت ،مقدار کل تخطی از قیود عبارت خواهد بوود

نقطهای ،دو نقطهای ،سه نقطهای و چهار نقطهای را مشخص
میسازد .سپ  ،همین نوع تقاطع به طور تصوادفی از نقواط

از:

CV   K i CVi

()19

i

با استفاده از روابط ( )18و ( ،)19میتوان مقدار تخطوی
از قیود ولتاژ ،جریان و ضریب نفوذ مجاز DGها را بهدست
آورد .مقدار جریمهای که به توابع هزینوه افوزوده مویشوود،
مطابق با رابطه ( )20است.
()20

C penalty  K I  CIT  KV  CVT  K P  CPT

که در آن KV ،KI ،و  KPبهترتیب ضریب جریموه بورای
تخطی از قید جریوان ،ولتواژ و ضوریب نفووذ  DG؛ و ،CIT

شکست مفروض اعمال میشود .در شکل ( )3نحوه اعموال
عملگوور تقوواطع چهووار نقطووهای در رشووته اول نشووان داده
شدهاست.
در رشته دوم هم از عملگر تقاطع چند نقطهای اسوتفاده
میشود .با این تفاوت که در آن تعدادی از ژنهوای والودین
که عدد تصادفی تولیدی برای آنها از احتمال تقواطع کمتور
است ،با یکدیگر تعویض میشوند.
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جهش ،ابتدا رشته دوم به چند ناحیه تقسویم مویشوود .ایون
تقسیمبندی به گونهای است که هر ناحیه ،شامل مکوانهوای
کاندید نصب  DGروی یکی از شاخههای اصلی یوا فرعوی
شبکه میشود .نحوه اعمال این نوع جهش در هر ناحیوه بوه
این شکل است که دو عدد از ژنهای موجود در یک ناحیوه
به طور تصادفی انتخاب شده و سپ  ،مکوان ایون ژنهوا بوا
یکدیگر تعویض میشوند .البتوه واضوح اسوت کوه در ایون

شکل ( :)3نحوه اجرای عملگر تقاطع چهار نقطهای در رشته اول

حالت ژنها باز هم در همان ناحیه باقی میماننود .در شوکل
( )4نحوه اعمال این عملگر نشان داده شدهاست.

 -5-3عملگر جهش
مهمترین وظیفه ایون عملگور اجتنواب از همگرایوی بوه
جواب بهینه محلوی اسوت .در روش پیشونهادی بورای حول
مسأله جایابی همزمان DGها و کلید ،از عملگرهای جهوش
متعددی استفاده میشود .استفاده از این عملگرهای تکمیلوی

شکل ( :)4نحوه اعمال جهش جابجایی ناحیهای بر روی مکان

به علت پیچیدگیهای خاص مسأله است .این پیچیودگیهوا

DGها

بیشتر از حل همزمان مسوأله جایوابی  DGو کلیود در یوک
الگوریتم واحد ناشی میشوود .در اداموه انوواع عملگرهوای

ب) جابجایی سراسری :در این نوع عملگور جهوش ،دو

جهش پیشنهادی مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک شر داده

عدد از ژنهای رشته دوم به طور تصادفی انتخاب میشوند.

میشود.

سپ  ،مکان این ژنها با یکدیگر تعویض میشوود .در ایون

 )1جهش در وضعیت نصب کلید :در این نووع عملگور
جهش ،یکی از ژنهای رشته اول به طور تصوادفی انتخواب

مورد دیگر هیچگونه ناحیهبندی وجود ندارد و ایون ژنهوای
انتخابی ،از سراسر رشته دوم قابل انتخاب هستند.

میشود .سپ  ،در صورتی که مقدار این ژن برابر یک باشد،

 )5جهش به شکل جابجایی مکان کلید :برای اعمال این

مقدار آن به صفر تغییر مییابد و اگر مقودار آن برابور صوفر

نوع عملگر جهش ،ابتدا رشوته اول بوه چنود ناحیوه تقسویم

باشد ،مقدار آن به یک تغییر میکند.

میشود .این تقسیمبندی به گونوهای اسوت کوه هور ناحیوه،

 )2جهش در نوع  :DGدر این نوع عملگر جهش ،یکی

شووامل مکووانهووای کاندیوود نصووب کلیوودها روی یکووی از

از ژنهای رشته دوم بوه طوور تصوادفی انتخواب مویشوود.

شاخههای اصلی یا فرعی شبکه میشود .نحووه اعموال ایون

سپ  ،مقدار این ژن ،به مقداری تصادفی که غیور از مقودار

نوع جهش در هر ناحیه به این شکل اسوت کوه دو عودد از

فعلی آن است ،تغییر میکند.

ژنهای موجود در یک ناحیه بهطور تصادفی انتخاب شده و

 )3جهش به مقدار صفر :این عملگر به هر دو رشته بوه

سپ  ،مکان این ژنها با یکدیگر تعویض میشود.

طور مجزا اعمال میشود .نحوه اجرای آن به این شکل است
که یک ژن به طور تصادفی انتخاب شده و سپ

مقودار آن،

به مقدار صفر تغییر مییابد.
 )4جهش به شکل جابجایی مکان  :DGاین عملگور در
دو مرحله انجام میشود که به شکل زیر میباشند.
الف) جابجایی ناحیهای :برای اعمال ایون نووع عملگور

 -6-3تولید جمعیت تصادفی
در هر نسل ،درصد کموی از جمعیوت نسول جدیود بوه
تعدادی اعضای جدید اختصاص مییابد .این اعضای جدید
به شکل کامالً تصادفی تولید میشوند .با این کوار الگووریتم
ژنتیک عالوهبر جستجویی که در مسیرهای موازی مختلوف
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انجام میدهد ،مکانهای تصادفی موجود در فضای مسأله را
نیز جستجو میکند.

 -4پیادهسازی روش پیشنهادی بر روی شبکه
آزمایش  33شینه
برای بررسی کارایی روش ارایه شده از شوبکه آزموایش

 -7-3شرط خاتمه
برای تعیین این که چه زموانی تکورار الگووریتم ژنتیوک
متوقف شود ،روشهای مختلفی استفاده مویشوود .در روش
پیشنهادی ،شرط خاتمه به این شکل اسوت کوه اگور بعود از
رسیدن بوه یوک حوداکثر تکورار مشوخص ،در طوی تعوداد
نسلهای متوالی معینی تغییری در بهتورین مقودار بوهدسوت
آمده برای تابع برازندگی به وجود نیایود ،الگووریتم همگورا
شده و پایان مییابد.

 33شینه شعاعی استفاده شودهاسوت .اطالعوات ایون شوبکه
آزمایش در [ ]13آورده شدهاست .همچنین ،اطالعات موورد
نیاز برای ارزیابی قابلیت اطمینان در قسمت پیوست (جدول
( ))11ارایه شدهاست .شبکه مورد مطالعه به همراه مکانهای
کاندید نصب کلیدها در شوکل ( )5نشوان داده شودهاسوت.
مکانهای کاندیود بورای نصوب DGهوادر شوینهوای روی
شاخههای فرعی تعیین شده است.

شکل ( :)5سیستم آزمایش  33شینه شعاعی

هزینووه نصووب و نگهووداری کلی ودهایی کووه بووه عنوووان

اعداد ثابتی فرض شوده و از جملوه ورودیهوای مسوأله بوه

جداکننده خطا بهکوار مویرونود ،بوه ترتیوب  18000د ر و

حسوواب م ویآینوود کووه در جوودول ( )2مقووادیر آنهووا ارایووه

 2000د ر در سووال در نظوور گرفتووه شوودهاسووت .همچنووین،

شدهاست .دسته دیگری از هزینهها شوامل قیموت انورژی و

هزینووههووای مربوووط بووه انووواع  DGدر جوودول ( )1ارایووه

 ENSدر هر پله بار است که این هزینهها نیز در جدول ()3

شدهاست [.]8

قابل مشاهده هستند [.]12

در این مقاله ،ضرایب بار برای سطو مختلف ،به شکل
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جدول ( :)1هزینه مربوط به انواع DGها []8
ویژگی DG

نوع

هزینه خرید

هزینه نگهداری و

و نصب ()$

بهرهبرداری ()$/yr

مدلسازی میشوند .در صورتیکه این DGها قادر به کنترل

182030

89680

330980

163060

551640

271760

کیلووات
توربین گازی 500

2

کیلووات

ولتوواژ شووین متصوول بووه خووود نباشوود ،بووه شووکل شووین PQ

مدلسازی میشوند .نوع دیگری از منابع که جایابی آنها در
کنار این نوع DGها بررسی میشودDG ،هوایی هسوتند کوه
قابلیت دریافت دستور برای تغییر تولیود ندارنود .ایون نووع

توربین گازی 1

3

11

دریافت دسوتور بورای تغییور تولیود بوه شوکل شوین PV

توربین گازی 300

1

در حالت عادی عملکورد شوبکهDG ،هوای بوا قابلیوت

مگاوات

منابع به شکل شین  PQو در ضریب توان واحد بهرهبرداری
میشوند.
طر پیشنهادی برای جایابی همزموان  DGو کلیودهای

جدول ( :)2مقدار و زمان تداوم برای هر سطح بار
سطح بار

مقدار ضریب

مدت زمان تداوم ()h

جداکننده در قالب سه مورد مطالعاتی بررسوی مویشوود .در

بار سبک

0/3

2920

بار متوسط

0/7

5500

همه این موارد مطالعاتی ،جایابی همزموان  DGو کلیودهای

بار پیک

1

340

جداکننده با اهداف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان ،به
همراه در نظر گرفتن هزینه سرمایهگذاری و قیود فنی شوبکه
انجام میشود .وجه تمایز ایون مووارد مطالعواتی ،چگوونگی

جدول ( :)3هزینه ]12[ ENS
سطح بار

سطح بار

سطح بار

سبک

متوسط

پیک

2000

2800

3600

35

49

70

هزینه )$/MWh( ENS
هزینه انرژی الکتریکی
()$/MWh

مدلسازی بار و قابلیت دریافت دسوتور بورای تغییور تولیود
DGهاست.

 -1-4مورد مطالعاتی اول
در این حالت جایابی همزمان DGها و کلیدها با لحواظ

طول دوره مطالعه  10سال اسوت .رشود بوار سوالیانه 5

کردن مدل بار پیک انجام میگیرد .هزینه مربوط بوه  ENSو

درصد و مقدار ماکزیمم ضریب نفوذ مجاز  35 ،DGدرصود

قیمت انرژی الکتریکی به ترتیب برابر با  3000و  70د ر بر

در نظر گرفته شدهاست .همچنین ،مقادیر تنظیمی مربوط بوه

مگاوات ساعت لحاظ شدهاسوت .حول ایون مسوأله جایوابی

شاخصهوای الگووریتم ژنتیوک بهبوود یافتوه پیشونهادی در

توسط الگوریتم ژنتیک بهبود یافته پیشنهادی انجام شده کوه

جدول ( )4ارایه شده است.

رونوود همگرایووی آن در شووکل ( )6نشووان داده شوودهاسووت.

جدول ( :)4مقادیر شاخصهای الگوریتم ژنتیک.
عنوان شاخص

مقدار

جمعیت

100

احتمال تقاطع در کلیدها

0/85

احتمال تقاطع در DGها

0/7

احتمال جهش کلیدها

0/1

احتمال جهش در نوع DGها

0/02

احتمال جهش به صفر

0/1

احتمال جهش سراسری در مکان DGها

0/2

احتمال جهش ناحیهای در مکان DGها

0/1

احتمال جهش ناحیهای در مکان کلیدها

0/1

همچنین ،نتایج این مورد مطالعواتی در جوداول ( )5و ( )6و
شکل ( )7ارایه شدهاست.

شکل ( :)6روند همگرایی الگوریتم ژنتیک -مورد مطالعاتی اول
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جدول ( :)5نتایج مکانیابی بهینه برای مورد مطالعاتی اول
نام تجهیز
DG
کلید

مکان بهینه

نوع DG

17

 300( 1کیلوواتی)

جدول ( :)6مقایسه حالت قبل و بعد از جایابی برای مورد
مطالعاتی اول
حالت مبنا

حالت بهینه

31

 1( 3مگاواتی)

تلفات ()MWh/yr

1848/4

860/4795

24 ،2 ،1

-

)MWh/yr( ENS

145/881

61/6795

تابع هدف ()million$

0

-3/658

1.02
1
0.98
0.96

0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84




        



شکل ( :)7پروفیل ولتاژ شبکه بازای سطح بار پیک و در سال اول مطالعه -مورد مطالعاتی اول

با توجه به نتایج حاصل از بهینهسازی ،مشاهده میشوود
که یک  DGیک مگاواتی روی شین  31قرار میگیورد .ایون
 DGبه همراه کلید روی مکان کاندید  24قادر است بارهای
روی شینهای  31تا  33را در سطح بار پیک پشتیبانی کنود.
همچنین ،یک  300 DGکیلوواتی روی شاخه فرعی چهوارم
قرار میگیرد که حضور آن به کاهش تلفات و بهبود پروفیل
ولتاژ شبکه منجر میشود .کلیدهای روی مکانهای کاندید 1
و  ،2با جداسازی ناحیه عیب پاییندستی امکان اتصال مجدد

 -2-4مورد مطالعاتی دوم
در این حالت جایابی همزموان  DGو کلیود بوا درنظور
گرفتن مودل بوار سوه سوطحی انجوام گرفتوه اسوت .بورای
هزینههای مربوط به  ENSاز اطالعات جودول ( )3اسوتفاده
شدهاست .فرض مویشوود DGهوا دارای قابلیوت دریافوت
دستور برای تغییر تولید باشوند .رونود همگرایوی الگووریتم
ژنتیک در شکل ( )8نشان داده شدهاست.

بارهای با دستی به شبکه اصلی را فراهم میسازند.

شکل ( :)8روند همگرایی الگوریتم ژنتیک -مورد مطالعاتی دوم
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تفاوت اصلی که در این مورد نسبت به مورد اول وجود

جدول ( :)7نتایج مکانیابی بهینه برای مورد مطالعاتی دوم

دارد در شرط تشکیل جزایور اسوت .در حالوت قبول بورای

نام تجهیز

بررسی امکان تشکیل یک جزیره ،توانایی  DGدر تأمین بوار

DG

پیک آن جزیره مد نظر قرار میگرفت؛ ولی در این حالت بوا
توجه به اینکه در بخش بیشتر سوال ،مقودار بوار در سوطو
سبک و متوسوط اسوت ،امکوان دارد جزایور متفواوتی بورای
حالت عملکرد جزیورهای  DGدر نظور گرفتوه شوود .نتوایج

کلید

مکان بهینه

نوع DG

16

 300( 1کیلوواتی)

31

 1( 3مگاواتی)

24 ،22 ،19 ،1

-

جدول ( :)8مقایسه حالت قبل و بعد از جایابی برای مورد
مطالعاتی دوم

جایابی برای این مورد مطالعاتی در جوداول ( )7و ( )8و در
شکل ( )9ارایه شدهاست.

حالت مبنا

حالت بهینه

تلفات ()MWh/yr

663/5421

247/0275

)MWh/yr( ENS

84/3644

28/9788

تابع هدف ()$

0

-506870

1.02

1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9

0.88
0.86
0.84




        



شکل ( :)9پروفیل ولتاژ شبکه بازای سطح بار پیک و در سال اول مطالعه -مورد مطالعاتی دوم

در حالت قبول یوک  DGیوک مگواواتی و یوک کلیود،
جزیرهای شامل بارهای روی شینهای  32 ،31و  33تشکیل
میدادند .ولی در این حالت یک  DGیک مگواواتی بوا سوه
عدد کلید قادرند جزایر متعوددی تشوکیل دهنود .همچنوین،
حضور یک  300 DGکیلوواتی روی شاخه جوانبی چهوارم،
سبب کاهش تلفات و جبران افت ولتاژ زیاد شینهوای روی
این شاخه میشود.
نکته مهم در این مورد آن است که منافع تأمین بارهوای
جزایر در سطو بار متوسط و سبک به اندازهای میباشد که
اسووتفاده از کلیوودهای بیشووتر را از لحوواظ اقتصووادی توجیووه
میکند.

 -3-4مورد مطالعاتی سوم
در این قسمت جایابی همزمان  DGو کلیود بوا درنظور
گرفتن مدل بار چند سطحی انجام گرفته است .شورایط ایون
حالت همان شرایط بیان شده در مورد مطالعاتی دوم اسوت.
تنها تفاوت این مورد مربوط به قابلیت دریافت دستور بورای
تغییر تولید DGهاست .در اینجا فرض میشود کوه یکوی از
DGها با ظرفیت تولید نامی  300کیلووات ،قابلیت دریافوت
دستور برای تغییر تولید را ندارد.
در حالت عملکرد جزیرهایDG ،ها باید قادر به تنظویم
توان خروجی متناسب با میزان بار جزیوره باشوند .بنوابراین،
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فرض میشود DGهایی که قابلیوت دریافوت دسوتور بورای

روند همگرایی الگوریتم ژنتیک بورای ایون موورد مطالعواتی

تغییوور بووار را ندارنوود ،در تشووکیل جزایوور عموودی شوورکت

نشان داده شدهاست .همچنین ،نتایج ایون موورد در جوداول

نمیکنند .حضور این DGها در شبکه ،میتوانود بوه کواهش

( )9و ( )10و شکل ( )11ارایه شدهاست.

تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه کمک کند .در شکل ()10
جدول ( :)9نتایج مکانیابی بهینه برای مورد مطالعاتی سوم
نام تجهیز

DG

کلید

مکان بهینه

نوع DG

14

 300( 1کیلوواتی)Dispachable-

16

 300( 1کیلوواتی)Non- Dispachable -

29

 300( 1کیلوواتی)Dispachable -

33

 300( 1کیلوواتی)Dispachable -

24 ،23 ،22 ،19 ،2 ،1

-

جدول ( :)10مقایسه حالت قبل و بعد از جایابی برای مورد مطالعاتی سوم
حالت مبنا

حالت بهینه

تلفات ()MWh/yr

663/5421

256/7502

)MWh/yr( ENS

84/3644

31/9862

تابع هدف ()$

0

-160660

شکل ( :)10روند همگرایی الگوریتم ژنتیک  -مورد مطالعاتی سوم
1.02
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
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با توجه به نتایج مربوط به مکان بهینوه DGهوا ،دو DG

پیوست

 300کیلوواتی روی شین  29و  33تعیین شدهاست .با وجود
این DGها و کلیدهای روی این شاخه در مواقع عیوب روی

اطالعات خطوط شوبکه آزموایش  33شوینه بوه منظوور
ارزیابی قابلیت اطمینان در جدول ( )11آورده شدهاست.

خطوط یک ،دو و خطوط روی این شاخه جانبی کوه دارای
نرخ عیب متوسط با یی هستند ،بوا تشوکیل جزایور عمودی

جدول ( :)11اطالعات خطوط شبکه  33شینه

میتوان سبب بهبود قابلیت اطمینان سیستم شود .عوالوه بور

شین

شین

این ،حضور  DGبر روی این شاخه فرعوی ،سوبب کواهش

فرستنده

گیرنده

1

2

نصب  DGروی شاخه جانبی چهارم میتواند به کاهش

2

3

0.6

3

4

0.06

3

تلفات و بهبود پروفیل ولتواژ کموک کنود .مکوان 300 DG

4

5

0.06

3

20

5

6

0.06

3

21

22

6

7

0.06

3

3

23

0.6

7

8

0.06

3

23

24

0.6

6

8

9

0.06

3

24

25

0.6

6

9

10

0.06

3

6

26

0.6

6

10

11

0.06

3

26

27

0.6

6

در مقاله حاضر روشی برای جایابی همزموان کلیودها و

11

12

0.06

3

27

28

0.6

6

DGها در شبکه توزیع ارایه شد .در توابع هودف پیشونهادی

12

13

0.06

3

28

29

0.6

6

برای این مسأله ،شاخصهای تلفات و قابلیت اطمینان لحاظ

13

14

0.06

3

29

30

0.6

6

14

15

0.06

3

30

31

0.6

6

شدهاست .همچنین ،در کنار ایون شواخصهوا ،هزینوههوای

15

16

0.06

3

31

32

0.6

6

سرمایهگذاری نیز مد نظر قرار میگیرد .به منظور نشان دادن

16

17

0.06

3

32

33

0.6

6

تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ میشود.

کیلوواتی که قابلیت دریافوت دسوتور بورای تغییور تولیود را
ندارد ،روی شین  16تعیین شدهاست.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری

شین

شین

فرستنده

گیرنده
18

0.6

6

λ

r

λ

r

0.06

3

0.6

6

17

6

6

2

19

19

20

0.6

21

0.6

6

0.6

6
6

اهمیت مدلسازی بار در تعیین جواب بهینه برای این مسأله،
از مدل بار چند سطحی استفاده شدهاست .نتوایج حاصول از
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